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A Tulipiros csapat néptáncától a baletton át a hastáncig
GÁLA Vélhetően egy újabb helyi hagyomány megszületésének voltunk tanúi a nyergesújfalui Kernstok Galériában

Nyergesújfalun először rendez-
tek táncvilágnapi gálaműsort. 
Az egyetemes táncművészet 
megújítója, a francia balett-tán-
cos Jean G. Noverre 1727 ápri-
lis 29-én született. A Nemzet-
közi Színházi Intézet kezdemé-
nyezésére a születésnapja 1982 
óta a táncművészet világnapja. 
Az ebből az alkalomból rende-
zett nyergesújfalui gála ingye-
nes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött volt a városháza alagso-
rában kialakított Kernstok Ga-
lériában.

Ráhangolódásként egy We-
öres- verset mondott el Hor-
váth Dániel, majd a Benedek 
Elek Óvoda Tulipiros Néptánc 
Együttese moldvai táncokat 

mutatott be. A négy-hat évesek 
alkotta csoport két éve alakult, 
vezetőjük Végh Zsuzsanna.

A folytatásban a Diótörő Gye-
rektánc Egyesület növendé-
kei a klasszikus balett műfa-
ját képviselték – több korcso-
portban A balett oktatás 2008 
őszén kezdődött a városban, 
a legkisebbek négyévesek. A 
táncokat Csontos Marika tánc-
művész, a gálaműsor ötletgaz-
dája készítette és tanította be.

A balett után, egy újabb mű-
faj, a hastánc következett. Hei-
zelmann Izabella, Kovács Zsó-
fia és Rendes Viktória, az esz-
tergomi Zemirah Tánccsoport 
és a budapesti Amira Art Com-
pany tagjai varázsolták el a né-

zőket. Az ütőhangszeres kísé-
rőcsapat tagja volt: Vincze Ad-
rienn, Budavári Noémi, Bordás 
Zoltán és Csimár Csaba. Leb-
bent az ízisz fátyol, rezgett a le-
gyezőfátyol, szólt az arab dob, 
azaz a darbuka.

Az utolsó blokkban ismét 
a Diótörő Gyerektánc Egye-
sület növendékei szerepel-
tek. Láthattuk a Cukorkák 
táncát, következett az Ének 
az esőben koreográfia, végül 
rock and roll-al zárult a tánc-
világnapi gálaműsor. A lel-
kes szereplőket, a sokat tap-
soló nézőket látva, úgy tűnik 
újabb helyi hagyomány meg-
születésének voltunk tanúi.  
� n  Fenyvesi K.

A lova(so)ké volt a főszerep
SZENT GYÖRGY A Tatai Lovasünnep az idén is megtöltötte a tópartot
A jubileumi, ötödik Szent 

György napi Lovasünnep szá-

mos újdonsággal várta a ló-

barátokat, lovas kultúra iránt 

érdeklődőket. A legjobban 

várt, Mátyás, az igazságos cí-

mű rockopera színészei, köz-

tük Pintér Tiborral méltán 

érdemelték ki a tapsot a ren-

dezvény összes fellépőjével, 

közreműködőjével együtt.

Szűr Annamária

A péntek estétől vasárnap estig 
tartó, három napos rendezvé-
nyen az idén is a lovas kultúra, 
hagyományok voltak a közép-
pontban, de a Tatai és Térség-
beli Lovasélet-fejlesztő Egyesü-
let igyekezett úgy összeállítani 
a programot, hogy minél több 
stílusú kikapcsolódási lehető-
séget kínáljanak a családok-
nak, baráti társaságoknak. 

Sszombat reggel már Lúdas 
Matyi várta a gyerekeket az Es-
terházy-lovardában. A gyerek-
sétányon érkező aprótalpúak 
lelkesen tapsoltak és szurkol-
tak, hogy Döbrögi tényleg há-
romszor kapja vissza, ami jár 
neki, majd újra a Nemzeti Lo-
vas Színház vette át az „ural-

mat” a lovardában, hogy az es-
ti, Mátyás, az igazságos című 
rockoperára felkészülhessenek. 
A megérdemelt vastaps persze 
nem maradt el a látványos elő-
adás végén, amelynek, ahogy 
a Pintér Tibor vezette társulat 
tagjai is mondták: keresve sem 
találhattak volna jobb helyszínt.

A Kastély-téren már déltől 
egymást érték a programok: 
Ördög Istvánék kutyabemuta-

tója után Tászler Melinda sza-
badidomító és lovai bűvölték 
el a nézőket, majd Dankó Szil-
via énekesnő szórakoztatta a 
vendégeket. Érdemes volt a sá-
tor körül maradni, folytatódott 
a zenei program, amelyet a Tri-
ász együttes, vagyis Sipos Pé-
ter, Jankai Béla és Kálmány 
György zárt. Az előttük fellé-
pő JET-LAG koncertjét már ők 
is végighallgatták, majd gratu-

táltak is a zenekarnak a remek 
műsorhoz és előadáshoz.

Vasárnap, a ló-, és lovasáldás 
sokakat vonzott a Kapucinus 
templomhoz. A több tucatnyi 
felvonuló a Kastély-térre visz-
szatérve előbb bemutatkozott, 
majd következtek az újabb, ér-
dekes lovasbemutatók, három-
kor pedig már a rockopera má-
sodik előadása várta a nézőket 
a lovardában. 

Munkaügyi kapcsolat 
és hitellehetőség
DOROG Hitellehetőség és a 
vállalkozások munkaügyi 
kapcsolata lesz a témája a 
Dorogi Ipartestület mene-
dzserek, vállalkozók gazda-
sági klubja újabb találkozó-
ján ma 17 órától az ipartes-
tület oktatótermében.

A rendőröket köszönti 
a Jázmin kórus is
BAJÓT A magyar rendőrség 
napja alkalmából rendeznek 
ünnepséget ma délelőtt a 
község művelődési házában. 
Beszédet mond Tóth Zoltán, 
a település polgármestere, 
az eseményen közreműkö-
dik a helyi Jázmin Népvise-
letes Asszonykórus.

Így írnak ők... a városi 
könyvtárban 
OROSZLÁNY A városi könyv-
tár Így írnak ők... elnevezé-
sű sorozata hétfőn 17 órakor 
folytatódik. A vendég ezúttal 
a Vas megyei Andrásfán élő 
író, Kósa Csaba lesz.

Új betonjárdát kap  
az Ifjúság utca
ÁCSTESZÉR Mintegy százöt-
ven méter hosszúságban újí-
tanak fel járdát az Ifjúság ut-
cában. A munkát közmun-
kások végzik a Startmunka 
Program keretében. A régi 
járófelületet felszedik, új ala-
pot készítenek, erre terítik el 
a betont.

Két önkormányzati utat 
szeretnének felújítani
SÚR A Deák Ferenc, illetve az 
Akai utca útburkolata már 
megérett a felújításra. Az eh-
hez szükséges anyagi forrá-
sok előteremtéséhez nagy 
szükség lenne arra a 120 
millió forintra, amelyet leg-
újabb pályázatán szeretne el-
nyerni az önkormányzat.

Májusfát állítanak, 
szalonnát sütnek
CSOLNOK A május 1-jei majá-
lis előestjén, csütörtökön  18 
órától a Bányász Művelődési 
Háznál májusfát díszít, majd 
állít fel a Csolnoki Bányász 
Hagyományőrző Egyesület. 
Ha áll már a fa, tábortűznél 
szalonnát sütnek zeneszóval.

Forradalmunk Világító 
Lángja Emlékérem 
LÁBATLAN A Duna-parti vá-
rosunkban élő és alkotó A. 
Bak Péter Corvin-díjas festő-
művész, Petőfi-díjas művé-
szeti író a Forradalmunk Vi-
lágító Lángja Emlékérem ki-
tüntetést vehette át a fővá-
rosban Dégi Istvántól, a Po-
litikai Foglyok Szövetsé-
ge (POFOSZ) országos elnö-
kétől. 

KLASSZ is, JAZZ is az 
Egressy-teremben
KOMÁROM Az Egressy Bé-
ni Zeneiskola Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában kedden 
18 órától a budapesti Bar-
tók Konzi klasszikus- és 
jazz tanszakának növendé-
kei muzsikálnak koncerten  
KLASSZ is, JAZZ is címmel  
az Egressy-teremben.

A portugáliai Fatima 
testvértelepülés lehet
ESZTERGOM Az önkormány-
zat képviselő-testülete elfo-
gadta a testvérvárosi kapcso-
lat felvételére irányuló szán-
déknyilatkozat a portugáli-
ai Fatimával. Az együttmű-
ködés – amit Erdő Péter bí-
boros, prímás, esztergomi ér-
sek is örömmel konstatált – a 
„hivatali életen túl”, egyebek 
mellett kiterjed a kultúra, az 
oktatás, az egészségügy, a 
sport, valamint az uniós pá-
lyázatok területére is.

A gazdasági program is 
napirendi pont lesz
OROSZLÁNY Kéttucat napi-
rendi pont megtárgyalá-
sa vár kedden az oroszlányi 
döntéshozókra. A képvise-
lő-testület többek közt meg-
vitatja a 2014–2019-es idő-
szakra vonatkozó gazdasá-
gi programot és az elmúlt 
évi ellenőrzési terv teljesíté-
sét is.

Belső ellenőrzések az 
elmúlt esztendőben
PILISCSÉV Az önkormány-
zati képviselő-testület tag-
jai a községháza tanácskozó 
termében kedden 16.30-kor 
kezdődő ülésükön a  terve-
zett napirendi pontok egyi-
keként megvitatják az el-
múlt esztendei belső ellenőr-
zésről szóló beszámolót is.

A táncművészet világnapján először rendeztek gálaműsort sok ügyes, lelkes fellépővel a városi galériában
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A Nemzeti Lovas Színház előadásának szombaton és vasárnap is méltó környezetet biztosított az Esterházy-lovarda.  A ló hátán Pintér Tibor

Vándorok, akik a múltat hozzák a jelenbe és adják tovább a jövőnek
STRAUBINGER ZOLTÁN, az egye-
sület elnöke szervezőként töb-
bek között arról szólt vasárnap, 
hogy lovas hagyományainkat, 
kultúránkat, őseink ránk ha-
gyományozott tradíciót is ünne-
peljük ezekben a napokban, 
Szent György - a lovagok, lova-
sok és vándorok védőszentjének 
– napjához kapcsolódva, de 
modern, mai formába öntve 
azt, hogy mind többeket meg-
szólíthassanak és közelebb hoz-
hassanak a lovas kultúrához, 
lovas életmódhoz.  
- Vándorok vagyunk mind, akik 
a múltból a jelenbe hozzák ha-
gyományainkat, átadva azt a 
jövő generációjának, hogy le-
gyen miből, mire építkezni. A  lovasáldás után a Kastély-térre vonult a népes, lovas és hintós sereg
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